
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEťNOST|
uzafuorená podl'a § 663 a nasl, zákona ě. 4ol'1964 zb. oběianskeho zákonníka

é. 5!2021

(d'alej len ,lmluva')

Prenaiímatel':
so sídlom:
tčo:
štatutárny orgán:
lBAN:
výdavkový rozpočtový úěet lBAN ; sK64,1,100 0000 0026 2882 0214
píjmový účet |BAN :

(ďalej len,,Prenajímatel'')

a

sK83 l100 0000 0026 2684 4079

Nájomca: Tanečné centrum Eleganza Bratislava, obč, združenie
so sidlom: Ul, Pavla Horova 16
zapísaný: V registri oběianskych združeni
lčo: 31706401
DlČ: 2o2147g5g2
štatutárny zástupca: lng. N/i|an Bačiak
bankové spojenie: Tatra Banka, a,s, Bratislava
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2080 3276
(ďalej len ,,Nájomca")

čl, l.
Predmet zmluvy a účel nájmu

1, Prenajimatel' je Vlastnikom nehnutel'nosti evidovanej na LV č, 2328, Vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-m.č, DeVínska Nová Ves, k,ú, DeVínska Nová Ves, a to budovy
označenej ako,.ZŠ Bukovčana 3, Bratislava",

2, Zmluvné strany sa dohodlt, že predmetom nájmu bude klátkodobý dočasný nájom nebytového priestoru časti budovy
ZS Bukovčana 3 v rozsahu: malá telocviěňa, prlstupová cesta a sociálne zariadenia V budove Zš Bukovčana 3. (dalej
ako ,,Predmet náimu").

3. Nájomca podpisom Zmluvy súčasne Vyhlasuje, že mu .je súčasný stav Predmetu nájmuznámy aVtakomto stave ho
do doěasneho Jživania preberá,

4, Nájomca sa zavázuje, že bude predmet nájmu Uživať Výlučne na dohodnutý účel a to na nácviky detského tanečno-
športového krúžku a zavázqe sa za predmet nájmu zaplatiť dohodnuté nájomné podl'a článku lll tejto zmluvy,

čl. ll,
Vznik, doba a ukoněenie nájmu

1. Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 3.5.2021 do 26-8.2021 pondelok, sheda a štvrtok od 14:30 - 19;30
hod., t.j, í5 hod./týždeň, celkovo í30 hodín

2, Počas letných školských prázdnin bude nájomca organizovat' sústredenia V malej telocvični V termínoch:
1. od 5. do 8. Júla 2021 spolu 21 hodin
2. od ,l. do 5. augusta 2021 spolu 20 hodin
3, od 23. do26. augusta 2021 spolu 20 hodin

spo|u 61 hodín.
3, Nájomný pomer sa ukončuje:

. up|ynutím času, na ktoný bol dojednaný;

. pisomným odstúpením od zm|uvy z dóVodov uvedených V ods. 5 a 6 tohlo článku zmluvy, pričom účinky
odstúpenia nastáVajú dňom jeho doručenia zmluvnej strane;

. pisomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,

. Výpoveďou z dóVodov uvedených V zákona č, 116/1990 Zb, o nájme a podnájme nebyto\^ých priestorov,

. Výpovedná lehota je 1 mesiac azačina plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doíučeni

. Wpovede_

4, Prenajimatel'je oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov:

medzi
zmluvnými stranami;
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. ak nájomca napriek písomnej výzve užiua píedmet nájmu takým spósobom, že prenajímatel'ovi vzniká škoda
alebo mu hrozi značná škoda,

. ak na predmete nájmu vykonáva bez súhlasu prenajímatel'a zmeny, v dósledku ktoíých prenajimatel'ovi vzniká
škoda alebo mu hrozi značná škoda,

. ak nájomca hrubo porušuJe napriek ústnemu alebo písomnému upozorneniu verejný poriadok,

. ak nájomca oviac ako 10 dni mešká so zaplatením nájomného alebo úhrad za dodávku médii, ktorých
poskytovanie je spojene s nájmom,

Nájomca je opráVnený od zmluvy odstúpit', ak je predmei nájmu V stave nespósobilom na obvyklé uživanie,

V pripade odstúpenia od zmluvy je nájomca povinný Vypratať predmet nájmu do 2 ka|endárnych dní odo dňa
doručenia odstúpenia od zmlUVy a odovzdať ho v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyk|é opotrebenie,
Nájomca je povinný nahradit'škodU, ktorá prena.jímatel'ovi z dóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 5, Vznikla,

Nárok prenajímatel'a na úhradu nákladoV za Služby spojené s UžiVaním predmelu ná]mu za čaS plynUtia Výpovednej
doby nie je Výpoved'ou dotknutý, Vpripade odstúpenia od zmluvy má prenajlmatel' nárok na alikvotnú časť
mesačných nákladov na služby spojené s uživaním predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia,

Nájomcá V pripade ukončenia zmlUVného VZťahu Výpoveďou alebo odstúpenim od zmluvy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného,

odstúpenie od zm|UVy V pripadoch Vymedzených V tomto článku zmlUVy je platné a účinné jeho doručenim druhej
zmlUVnej stíane. pričom k tomuto okamžiku táto zmluva zaniká, odstúpenie od tejto zmluVy Sa Však netýka nároku
na náhradu škody VZniknutej porušením zmlUVy, nároku na zmluvnú pokutu a ani iných ZmluVných Ustanovení, ktoré
majú podl'a Vóle zmlUVných strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvať ipo Ukončení zmlLlVy

čl- lll.
Výška, spósob platenia a splatnost' úhrady za náiom a za služby spojené s predmetom náimu

Nájomca sa zaviaza| v zmluve č.4812019 uhradiť platby za služby (teplo, Voda, elektrická energia, plyn á odvoz smeti,
zabezpéčenié dozoru, otváranie budovy a upratovanie), Výška a rozpis p|atieb za služby Vychádzali z technického
prepoČtu spotíeby tepla, vody a elektricke.i energie a boli Určené pre deti a dorast Vo Výške 3.- €/hod, spolu 1434,- € za
celkovú dobU nájmu. V dósledku opatrení prijatých Úradorn Verejného zdravotníctva V súVislosti s pandémiou coVlD-
19 pocas ktoďch nebolo možné Uživat'nájomcom predmet nájmU, Vznikol preplatok zo zmlwy ě.48t2o19 za školský
íok 201912020 V celkovej Výšké 573,- €. Za obdobie o d 3,5.2021 do 28.6.2o2'| by nájomca zaplali| 327,-€. zalelné
tábory by nájomca Záplatil 183,- €. Nájom bude odpočítaný zo VzniknUtého preplatku,

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajimatel je opráVnený ]ednostranne zmeniť nájomné
a Výšku platieb za služby spojené s Uživaním predmetu nájmu V nasledovných pripadoch:
a) ak dójde k zvýšeniu sadzby nájomného, schvá]enej uznesenim miestneho zastupitel'stva mestskej časti

Bratislava - Devínska NoVá Ves.
b) ak dójde k zmene Výšky cien za služby spojené s užíVaním predmetu nájmu,

Nájomca Výslovne súhlasí spráVom prenajímatel'a jednostranne zvýšit' nájomné a úhrcdu za služby spojené
s užíVaním predmetu nájmu podl'a tohio odseku, Zmenu výšky nájomného aúhady za služby spojené sužlvanim
predmetu náJmU prenajimater nájomcoVl pisomne oznámi,

čl. lv
PráVa a povinnosti prenajímatel'a

1, Prenajimatel'Vyhlasuje nájomcovi, že predmet nájmu je spósobilý na jeho užíVanie,

2, Prenajimatel'je povinný odovzdat' nájomcovi predmet nájmu V stave spósobilom na jehó obvyklé Uživanie a V tomto
stave ho na svoje náklady Udržiavať,

3, Prenajlmatel' sa zauázui]e zabezpeóovať riadne plnenie slUžieb spojených s Uživaním predmetu nájmu. Prenajimatel'
nezodpovedá nájomcovi za výpadok dodávky služieb spojených s užíVanim prédmetu nájmu, poklal' takýto slav
nezavini , Nájomca nemá práVo si z takéhoto titu|U nárokovat'náhradU škody alebo Zi'avu na na]omnom

4, V pripade že nájomca neuhradi nájomné, alebo platbu Za služby spojené s uživaním predmetu nájmu v stanovenej
lehote, nie je prenajimatel' povinný zabezpečovat' riadne plnenié Služieb spojených S UžíVanim predmetu nájmu,
V takomto pripade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prenajimatera, ktorá mu V súVislosti s nepoSkytovanim
služieb spojených s užíVanírn predmetu nájmU Vznikne,

5, Prenajímatel' je počas trvania nájmU opráVnený VykonáVať potrebnú kontrolu predmetu ná]mu V sprjevode
nájomcom poverenej osoby, ak o to prenajimatel' Vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola Uskuločni v čase,
kedy nájomca UžiVa predmet nájmu,

6, Prenajimate|' nezodpovedá Za akékol'Vek poistné udalosti Vzniknuté na Veciach a zariadeniach nachádzajúcich sa
V predmete nájmu a za škodu na zdíaví spósobenú osobám. ktoré sa V predmete nájmu nachádzajú so súhlasom
alebo Vedomim nájomcu,
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Prenajimatel' sa zavázuje V zmysle práVnych pledpisov VykonáVať revizie, prehliadky, skúšky a kontroly
Vyhradených technických zariadeni V nebytových priestoroch,

Záslupca prenajimatela je povinný píed každým vstupom nájomcu skonlrolovať slav predmetu nájmu a špoňových
zaliadeni za účasti nájomcu, odovzdať mu predmet nájmu a športových zariadeni a po skončeni uživania
V určenom čase prevziat'od nájomcu predmet nájrnu a športových zariadeni v nepoškodenom stave, óo potvrdia
Zmluvné strany Svojimi podpismi, že predmet nájmu bol prevzatý a Vrátený V nepoškodenom stave V protokole
o odovzdani prevzat! predmetu nájmu a športových zariadeni

V pripade, že zástupca prenajimatel'a zisti, že predmet nájmu bol poškodený alebo bolo poškodené športové
zariadenie nachádzajúce sa v predmete nájmu, zástupca prena.iimatela je povinný zistiť stav poškodenia, určiť
Výšku škody a bezodkladne túto oznámiť Vlastnikovi predmetu nájmu. ZástUpca prenajimatel'a zabezpeči pisomné
Vyh|ásenie zo strany nálomcu o tom, že škoda bola spósobená nájomcom alebo osobami, ktoré sa v predmete
nájmu nachádzajú so súhlasom nájomcu,

čl, v
PráVa a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaplatit' prenajimatelovi nájomné a úhradu na služby spojené s uživanim predmetu nájmu za
podmienok uvedených v článku lll tejto zmluvy,

Nájomca je povinný uživat'predmet nájmu len na dohodnutý úče| Uvedený V ólánku l, tejto zmluvy

Nájomca sa žaVáZUje umožniť prenajímatel'ovi Vykonat' kontrolu predmetu nájmu V súlade s článkom lV, ods, 5 tejto
ZmlUVy a na Vykonanie kontroly p06kytnút'prenajímatel'ovi Všetku súč]nnost',

Nájomca je povinný udržiavať predmet náJmU V stave, v akom ho prevzal s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie.
Ná,iomca je povinný Uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavanim a drobnými opravami predmetu nájmu bez
nároku na ich kompenzáciu od prenajímatela, Zmluvné strany sa dohodli, že pre posúdenie, čo Sa íozumie drobnými
opravami a bežnou údržbou, sa podporne použijú ustanovenia nariadenia vlády sR č, 8711995 z-z-, ktoným sa
VykonáVajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonnika, za úobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovať
i opravy a údržby neuvedené V nariadení Vlády, pokiaL']ednorazový náklad na ich Vykonanie nepresiahne čiastku
50,- E U R,

Nájomca nemóže vykonať akékol'vek stavebné úpíavy a opravy predmetU nájmu okrem drobných opráV podl'a tohto
článku bod 4,

Nájomca je povinný dodržiavať zákon č. 12412006 z,z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V zneni neskorších
predpisov záko| č,31412001 Z,z, o ochrane pred požiarmi Vzneni neskoršich predpisov, predpisy na úseku
oChrany Zdravia l'udi, ako aj na úseku prevádZkovania športových Zariadení.

Nájomca nie je opráVnený prenechať predmet nájmu alebo jeho čaSt'do d'a|šieho podnájmu aIebo dispozicie tretej
osobe, anl previest'Všetky alebo niekioré SVoje práVa alebo ZáVaZky z tejto zmIuvy na tretiu osobu,

Nájomcá zodpovedá prenajimatelovi V celom rozsahu za činnost tretej osoby, ako keby predmel nájmu alebo jeho
časť užival sám,

Nájomca zodpovedáza plipadné škody alebo poškodenie Vzniknuté pri nespráVnom užívani predmetu nájmu a
športových zalladeni a za škody spósobené neplnenirn zákonných aiebo zmluvných povinnosti a to i v prípade, ak
škoda bola spósobená treťou osobou, ktorej umožnil pristup do predmetu nájmu, Nájomca zodpovedá iza
škodu, ktorá Vznikne na majetku tíetich osób, ktoíú spósobi sám alebo ktorá bola spósobená tretimiosobamj, ktoným
umožnj| pristup k predmetu náJmu,

Nájomca nemóže na predmet nájmu zriadiť Záložné práVo, alebo tento inak zaťažiť,

Pred predmetom nájmu a V predmete nájmu je nájomca povinný udržiavat'ěistotu a poriadok,

čl, vl
odovzdanie a prevzatie píedmetu nájmu

odovzdanie a pleuzalie predmetu nájmu a špoílových Zariadeni V dohodnutých časoch sa uskutočni íormou
pisomného protokolu, ktoni zmluvné strany podpišu a V klorom bude Uvedený slav predmetu nájmu a športo\^ých
Zariadeni,
V pripade že Zástupca prenajimatel'a zisti záVady alebo poškodenia predmetu nájmu a|ebo šponových Zariadení
zo Strany nájomcu a|ebo trete.j osoby, Vyhotovi sa dohoda o SpóSobe náhrady škody,
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čt. vll
prechodné a záverečné ustanovenia

Pokial' nie je touto Zmluvou dohodnuté inak platia pre nájonr nebytových priestorov pris|ušné ustanoveniá zákona
č.1161199az,z. o nájmea podnájme nebytových priestorov V znení neskorších predp]sov občianskeho zákonníka
a iných Všeobecne záVázných práVnych predpisoV sR, ktoré upravujú práVne Vzťahy Vzniknuté podl'a tejto Zm]uVy

Ak sa preukáže, že niektoré z Ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo Sa stane neúčinným, takáto neplatnosť
alebo neúčinnost' nemá za náSledok neplatnost' alebo neúčinnosť d'alšich ustanoveni zmlUVy alebo zmlUVy
samotnej, V takýchto pripadoch sa zmluvné slrany zavázujú nahradiť lakéto ustanovenie novým znením tak, aby
bolzachovaný úóel sledovaný uzavretim Zmluvy a tento bol v súlade so všeobecne záVáznými právnymi predpismi,
Do prijatia nového znenia dotknutého ustanovenia sa pre daný vďah použijú také ustanovenia zákona, ktoré ho
Upravujú najbližšie.

Zmluva o nájme je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktonich prenajimatel' obdrži jedno (1) a nájomca ,] (jedno)
jej vyhotovenie,

Ustanovenia tejto zmluvy ]e možné menit' en na základe dohody zmluvných strán formou pisomného dodalku
k zm|uve,

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bola uzaivorená po Vzájomnom
prerokovani podl'a ich slobodnej Vóle, určite, Vážne, nie V tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok,

Zmluvné strany Sa dohodli, že bez zbytočného odkladU oznámia druheizmluvnej strane akékol'Vek zmeny V údajoch
Uvedených V tejto zmluve, najmá zmenU adresy, obchodného mena, práVnej formy podnikania, bankového spo]enla,
a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost' doručit' p sornnosť podl'a zmluvy sa považuje V konkrétnom pripade
za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutirn túto písomnosť prevziat'. Ak sa V prípade doručovanla
prostredníctvom poštového podnikU Vráti doručovaná zásie]ka ako nedoručená a]ebo nedoručite|'ná z akéhokol'Vek
dóVodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom jej Vrátenia adresátovi Uóinky doručenlá nastanú
aj Vtedy, ak príjemca plsomnost'V odbernej lehote nevyzdVihne alebo jej prevzatie zmarí; V tomto prípade sa zásielka
považUje za doručenú dňom jej Vrátenia adresátoVi, Pre doručovanie je rozhodná adresa zmluVných strán uvedená
v záhlaVí tejto zmluVy alebo lná adresa, ak bola druheJ zmluVneJ strane pisomne oznámená,

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Webovom sidle prenajímatera podra § 47a ods, 1 zákona č 4ol1964 z z
občianskeho zákonnika v spojeni s§5aods,6a9zákonač.21112000zz o slobodnom prístupe k informáclám.

v Bralislave dňa

Za prenajimatel'a 3 Ť ZOZ./

ZAKLADNÁ Šxoln,
tjl, l, BUkOVča,la c, J

aH 07 9r altslaV/a
/7)-.tpvsrz7'

lvgr, Renála B/Ógová. riaditelka

V Bratislave dňa ( "{:''a z 4

Za nájomcu:


